
1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО

Име на продукта сулфанилова киселина

2. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Химическо наименование

сулфанилова киселина

EC ‹ 204-482-5

Маркировка съгласно  директивите на ЕС:

Xi, R36/38 - R43

Химическа формула:
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Молекулна маса:

173,19 g/mol

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПАСНОСТТА

Дразни очите и кожата. Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Общи съвети 

консултирайте се с лекар. Покажете този информационен лист за безопасност на лекаря.

При вдишване 

след вдишване, преместете лицето на чист въздух. ако пострадалият не диша направете 
изкуствено дишане консултирайте се с лекар. 

В случай на контакт с кожата 

свалете замърсеното облекло и обувки веднага. измийте със сапун и обилно количество вода. 
консултирайте се с лекар.

В случай на контакт с очите 

изплакнете обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути и се консултирайте с лекар. 

При поглъщане 

не предизвиквайте повръщане. никога не давайте нищо в устата на човек в безсъзнание. 
изплакнете устата с вода. консултирайте се с лекар

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Подходящи средства за гасене:

вода, пяна, прах, со
2

Специално защитно оборудване: 

носете самостоятелно дихателен апарат за гасене на пожари, ако е необходимо

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА
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6. МЕРКИ  ПРИ СЛУЧАЙНО ИЗПУСКАНЕ

Лични предпазни мерки 

използвайте лични предпазни средства. Да се избягва образуването на прах. избягвайте 
вдишване на прахта. Да се осигури достатъчно проветрение. 

Опазване на околната среда 

не позволявайте продукта да попадне в канализацията. 

Методи за почистване 

съберете без да се създава прах. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за 
изхвърляне

7. ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Използване 

Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се избягва образуването на прах и аерозоли. 

осигурете подходящи смукателна вентилация на места, където се образува прах. нормални 
превантивни мерки за предпазване от пожар.

Съхранение

Да се съхранява в хладно място. съхранявайте контейнера плътно затворен, на сухо и добре 
проветриво място

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ПЕРСОНАЛНА ЗАЩИТА

Защита на дихателните пътища 

когато оценката на риска показва нужда от пречистване на въздуха, са подходящи 
противопрахови маски тип N95 (саЩ), или тип P1 (EN 143). използвайте респиратори и 
компоненти тествани и одобрени при подходящи държавни стандарти, като например NIOSH 
(US) или CEN (ес).

Защита на ръцете 

избраните предпазни ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на Директивата на ес 
89/686/еио и стандарт EN 374, получени от него. Ръкохватка с ръкавици. 

Защита на очите 

Предпазни очила 

Защита на кожата и тялото 

изберете защита на тялото според количеството и концентрацията на опасното вещество на 
работното място. 

Хигиенни мерки 

Да се избягва контакт с кожата, очите и облеклото. Да се измиват ръцете преди почивките и 
веднага след работа с продукта.

9. ФИЗИЧЕСКИ И ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Физическа форма  финни кристали 

Цвят  бледо сив 

рН  няма данни 

Точка на топене  300 ° C 

Точка на кипене  няма данни 

Пламна точка  няма данни 

Темп. на възпламеняване  няма данни 

Долна експлозивна граница няма данни 

Горна експлозивна  граница няма данни 



10. СТАБИЛНОСТ / РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

Стабилност при съхранение 

стабилна при препоръчаните условия на съхранение. 

Материали, които трябва да се избягват 

силни окислители, силни основи, силни киселини

Опасни продукти при разпадане 

опасни продукти на разлагане формирани под въздействие на огън - въглеродни оксиди, азотни 
оксиди, серни оксиди

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Остра токсичност 

LD50 орално - плъх - 12,300 мг / кг 

LD50 интравенозно - плъх - 6,000 мг / кг 

Дразнене и корозия 

на очите - заек - умерено дразнене на окото - 24 ч - Draize Тест 

сенсибилизиране няма данни 

При вдишване: Може да бъде вреден при вдишване. Може да предизвика дразнене на 
дихателните пътища. 

При контакт с кожата: Може да навреди ако се абсорбира през кожата. Предизвиква 
раздразнение на кожата

При контакт с очите: Предизвиква дразнене на окото.

При поглъщане: Може да бъде вредна при поглъщане

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Екотоксични ефекти (устойчивост и разградимост))

няма данни

Екотоксичност ефекти 

няма данни 

Допълнителна екологична информация

няма данни

13. РАЗПОРЕДБИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Унищожаване на продукта

няма единни ес регулации за унищожаване на химикали и  остатъци. Химическите остатъци 
обикновено се смятат за специални отпадъци. унищожаването на последните се регулира  в 
страните членки на ес чрез общи закони и   правила. Препоръчваме да се свържете както с 
отговорните власти, така и с компаниите, които се занимават  с унищожаването им и които са 
в състояние да ви посъветват как да унищожите специалните отпадъци.

Унищожаване на опаковките

унищожаването се извършва в съгласие с официалните  правила. Замърсените опаковки се 
третират като самия продукт.  ако не е упоменато нещо друго, незамърсените опаковки могат 
да се използват като домакински или да се рециклират.



14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕТО

ADR / RID 

не опасни стоки 

IMDG 

не опасни стоки 

IATA 

не опасни стоки

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Етикетиране съгласно Директиви на ЕО 

Символи за опасност 

Xi Дразнещ

R-фрази 

R36/38 Дразни очите и кожата. 

R43 Може да причини сенсибилизация при контакт с кожата.

S-фрази 

S24 Да се избягва контакт с кожата. 

S37 Да се носят подходящи ръкавици

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Горната информация се смята, че е вярна, но не претендира да бъде всичко известно и се 
използва само като ръководство. информацията в този документ се основава на сегашното 
състояние на нашите знания и е приложима за продукта, по отношение на подходящи предпазни 
мерки за безопасност. Това не представлява никаква гаранция на свойствата на продукта и не 
трябва да се търси отговорност за всички вреди, произтичащи при работа или контакт с 
гореспоменатите продукти.

    


